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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat (röviden: SZMSZ) célja 

Biztosítsa: az intézmény zavartalan működését, a nevelő - oktató munka nyugodt 
feltételeihez szükséges körülményeket, a gyermekek és tanulók védelmét, az intézményi 
vagyon megóvását, az intézmény vezetőjének, illetve felelősének az intézmény 
működéséért, a tanulók biztonságáért, az intézmény vagyonállagának megóvásáért 
felelős személy tájékozottságát.  

1.2. Az SZMSZ tartalma 

Az SZMSZ olyan helyi dokumentum, amely meghatározza az intézmény szervezeti 

felépítését, működésének rendjét, belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat, s mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe.  

1.3. Az SZMSZ tartalmát meghatározó jogszabályok 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a 4.§ (1) A 

nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: 

SZMSZ) kell meghatározni:  

a) a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és 

a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét,  

b) a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét,  

c) a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

nevelési-oktatási intézménnyel,  

d) ha a nevelési-oktatási intézmény tagintézménnyel, intézményegységgel rendelkezik, a 

tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét,  

e) a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a 

vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti 

egységek közötti kapcsolattartás rendjét,  

f) az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendjét,  

g) a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, 

valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás 

formáját, rendjét,  

h) a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket,  

i) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai 

szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, 

valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 

kapcsolattartást,  

j) az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatokat,  

k) a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, 

részvételét a pedagógusok munkájának segítésében,  
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l) az alapfokú művészeti iskola kivételével a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

rendjét,  

m) az intézményi védő, óvó előírásokat,  

n) bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket,  

o) annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a 

pedagógiai programról,  

p) azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ 

véleményezési joggal ruházza fel,  

q) a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi 

eljárás részletes szabályait,  

r) az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét,  

s) az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét,  

t) az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, 

munkaköri leírás mintákat,  

u) mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a 

nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet 

jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet 

szabályozni.  

(2) Az iskola, kollégium SZMSZ-e az (1) bekezdésben foglaltakon kívül  

a) az egyéb foglalkozások célját, szervezeti formáit, időkereteit,  

c) a diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 

kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges 

feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása), 

d) az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és 

rendjét,  

f) a gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló 

eljárásrendet, g) az alapfokú művészeti iskola kivételével az iskolai, kollégiumi könyvtár 

SZMSZ-ét tartalmazza.  

 (4) Az SZMSZ-ben meghatározhatók azok a nevelési-oktatási intézmény biztonságos 

működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező az intézmény területén 

tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más 

személyeknek.  

 (5) Ha iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék nem működik, az SZMSZ elfogadásakor az 

óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség véleményét kell beszerezni. 

 

Az intézmény szervezeti- és működési szabályzatát meghatározó egyéb 

jogszabályok 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.) – kerettörvény 

 110/2012. (VI.4) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról (NAT) 

 2012. évi CXX. törvény (rendészeti feladatok, iskolakerülés elleni fellépés) 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (intézmények működéséről) 
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 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés alapprogramjának 

kiadásáról 

 326/2013. (VIII.30) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. 

(XII. 22.) Korm. rendelet. 

 

1.4. Az SZMSZ hatálya 

A szabályzatot az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület készítette el, és 

2020. augusztus 27-én fogadta el, a szülői szervezet és a diákönkormányzat 

véleményezési jogának gyakorlása mellett. A fenntartó 2020. augusztus 31-én jóváhagyta.  

jelen SZMSZ 2020. szeptember 1-től szabályozza az intézmény működését. Az SZMSZ és a 

mellékletei betartása kötelező érvényű az intézmény minden alkalmazottjára és a 

szerződéses jogviszonyban állókra, valamint a diákokra, tanulókra. Az Nkt. Alapján az 

SZMSZ nyilvános. Ezen SZMSZ módosítás az igazgató jóváhagyásával lép hatályba és 

határozatlan időre szól. A jóváhagyás időpontja az elfogadás időpontjával megegyező. 

 

1.5. Az intézmény szervezeti felépítése 

A Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium élén az intézményvezető áll. Két 

intézményegységből áll, a gimnázium és a kollégium Intézményegységekből. A két 

intézményegység pedagógusai rész nevelőtestületet alkotnak az összintézményi 

nevelőtestület részeként.   

 

Ábra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

kollégiumi int.e.vez 
lelkiigazgató 

reál munkaközösség vez. humán mk vez. művészeti   mk. vez. ofő. mk. vez. 

      pedagógusok koll./ 

iskolatitkár  

gazdasági 

ügyintéző 

technikai 

személyzet 

fenntartó 
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2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉS RENDJE, EZEN BELÜL A TANULÓKNAK, AZ 

ALKALMAZOTTAKNAK ÉS A VEZETŐKNEK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN 

VALÓ BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE  

 

2.1. A gimnázium és kollégium nyitvatartása  

 

 A gimnázium a szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások 

befejezéséig, de legalább 16.00 óráig van nyitva.  

 Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.  

 A gimnáziumot szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények 

hiányában – zárva kell tartani. 

 A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az 

igazgató ad engedélyt.  

 A kollégium intézményegység nap közben, amennyiben kollégiumi jogviszonnyal 

rendelkező diák nem tartózkodik az épületben, zárva tart.  Ennek időtartamát az 

érintett oktatási intézményekkel történő egyeztetés után a kollégiumvezető, 

valamint az igazgató határozza meg. 

 Amennyiben nincs hétvégi bennmaradó a kollégium vasárnap 16 órától péntek 16 

óráig tart nyitva.   

2.2. A tanulók munkarendje, a nevelési intézményben való bent tartózkodásának 
rendje 

 A tanulónak az órarendben előírt első foglalkozás előtt, legkésőbb 10 perccel kell 

az iskolába megérkezni.   

 A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza: 10 - 15 perc.  

 Az 5. óra után 30 perces szünetben történik az ebédeltetés, ebben az időben tudnak 

a gimnáziumi tanulók ebédelni. 

 Az iskola csengetési rendjét a házirend tartalmazza. 

 A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az 

osztályfőnöke (távollétében az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a 

részére órát tartó szaktanár(ok) engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.  

 Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az 

igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.  

 A tanórán kívüli foglalkozásokat 14. 00 órától 16.00 óráig kell megszervezni. Ettől 

eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet.  

 A kollégium a tanítási év folyamán folyamatosan – a kötelező kollégiumi 

foglalkozások megtartásán túl - pedagógiai felügyeletet biztosít azoknak a 

kollégistáknak, akik nem tartózkodnak az iskolában.  

 Az iskola Házirendje tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, a tanulók belső 

munkarendjének, valamint a tankönyvrendelésnek szabályozását. 
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2.3. A pedagógusok munkarendje 

2.3.1. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 

 Az intézmény pedagógusai – a június hónap kivételével – heti 40 órás 

munkaidőkeretben végzik munkájukat.  

 A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a 

80%-a kötött munkaidőből és nem kötött (20%) részből áll.  

 A teljes munkaidő 55-65%-ban (neveléssel – oktatással lekötött munkaidő: 22-26 

óra) órarendi órákat lát el, míg a kötött munkaidő fennmaradó részében eseti 

helyettesítéseket, felügyeletet, valamint a nevelés – oktatást előkészítő és a nevelés 

– oktatással összefüggő egyéb feladatokat lát el.  

 A teljesített óraszámba bele kell számítani heti két-két óra időtartamban a 

pedagógus által ellátott osztályfőnöki, kollégiumi csoportvezetői, vagy 

munkaközösség vezetéssel összefüggő feladatok, továbbá heti egy óra 

időtartamban a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének 

segítésével összefüggő feladatok időtartamát. 

 Annak a pedagógusnak, akinek a jogszabályban foglaltak szerint 22-26 óra a 

neveléssel-oktatással lekötött munkaideje, és a tantárgyfelosztásban vagy az 

órarendben (tehát a tanév közben tartósan) számára 27 (vagy annál több) óra 

megtartását írja elő az intézményvezető, heti egy (vagy több) óra rendkívüli 

munkavégzést kell elrendelni, és ennek megfelelően az elvégzett túlmunkáért őt 

díjazásban kell részesíteni. 

 A fenntartó a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét 24 tanítási 

órában, kollégiumi nevelőtanárok esetében 30 órában határozta meg. 

 A kollégiumi nevelő pedagógus esetében a kötelező óraszám a tanulást segítő 

foglalkozások, egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító csoportos 

foglalkozások, a tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások, a 

szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások és a kollégiumi élet szervezésével 

összefüggő foglalkozások tartásából áll. 

 A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) 

mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja.  

 Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok 

számával arányosan számítandó ki.  

 Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg 

a 12 órát. 

 A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény 

havi programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg.  

 Az értekezleteket, fogadóórákat általában szerdai napokon tarjuk, ezért ezeken a 

napokon a napi átlagban 8 óránál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás 

munkaidőre kell számítani.  

 A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi 

programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés 

útján határozza meg.  
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 Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, 

vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás 

kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók. 

 
2.3.2. A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

 A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve 
oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő 
foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.  

 A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:  

a. a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

b. a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

 

A kötelező óraszámban ellátott feladatok, melyek elvégzése az intézményben 

történik az alábbiak: 

a. a tanítási órák megtartása, 

b. a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

c. osztályfőnöki feladatok ellátása, 

d. iskolai sportköri foglalkozások, 

e.  szakkörök vezetése, 

f. differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, előkészítők stb.), 

g. egyéni tanrendű tanulók felkészítésének segítése. 

 

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező 

tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az 

osztályzatok beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok stb.) Ezért a 

kötelező óraszám keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc 

időtartammal kell számításba venni.  

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a 
munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor 
elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató 
rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi. 

A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők: 
a. a tanítási órákra való felkészülés, 

b. a tanulók dolgozatainak javítása, 

c. a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

d. a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése, 

e. különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

f. kísérletek összeállítása, 

g. dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

h. a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
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i. tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

j. felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

k. iskolai, lelki, kulturális, és sportprogramok szervezése, 

l. a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, 

diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása, 

m. az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

n. szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o. részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

p. részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

q. a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

r. tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

s. iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

t. részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

u. tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

v. részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

w. iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

x. szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

y. osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 
Az intézményben, illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása 

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az 
alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: az előző szakaszban meghatározott 
tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, p, w pontokban leírtak. 

Az intézményen kívül végezhető feladatok: az előző szakaszban meghatározott 
tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w pontokban leírtak. 

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint 
határozza meg a kereteit. Ennek figyelembevételével az iskolán kívül végezhető feladatok 
ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési 
törvény 62.§ (5) bekezdésében meghatározott kötött munkaidőre vonatkozó előírásait és 
a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt. 

2.3.3. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 
igazgató vagy az igazgatóhelyettek állapítja meg az intézmény órarendjének 
függvényében.  

 A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény 
feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen 
figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a 
fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések 
figyelembevételére. 

 A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 
munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 
annak helyén) megjelenni.  
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 A pedagógus köteles kötött munkaidejében az iskolában tartózkodni. 

 A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg 
előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az 
intézmény igazgatójának vagy igazgatóhelyettesének, hogy a közvetlen 
munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen.  

 A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának 
kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyettesekhez eljuttatni, hogy 
akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a 
tanmenet szerinti előrehaladást.  

 A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon 
le kell adni a gazdasági ügyintézőnek. 

 Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettesektől 
kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) 
elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. 
A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az igazgató írásbeli jóváhagyásával az 
igazgatóhelyettes engedélyezi. 

 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – 
lehetőség szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő 
pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták 
meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet szerint előre haladni, a 
szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. 

 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával 
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 
igazgató adja az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők javaslatainak 
meghallgatása után.  

 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 
osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül 
visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás 
érdekében elvégzendő feladatokról.  

 
2.3.4. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

 A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által 
elrendelt kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, 
valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő további feladatokból áll. 

 Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi 
programok, illetve egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek 
időpontja és időtartama az iskolai dokumentumokban rögzített.  

 Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és időpontjának 
meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához 
elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek 
figyelembevételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok 
ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek 
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időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – 
munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 

 Az intézmény igazgatója a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti 
el a munkaidő nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti 
dokumentálása vélhetően nem biztosítható.  

2.4. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok 
megőrzése 

A munkavégzés az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő 
szabályok és a kinevezési, megbízási szerződésben leírtak szerint történik. A dolgozó 
köteles a munkakörébe tartozó munkát a legjobb képességei szerint, az elvárható 
szakértelemmel és pontossággal végezni.  

A dolgozó köteles a hivatali titkot megőrizni. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan 
adatot, információt, amely a munkaköre betöltése közben jutott a tudomására, és 
amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következményekkel 
járhat. Ha a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható 
felvilágosítást azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek 
nyilvánosságra kerülése az intézmény jó hírnevét vagy érdekeit sértené.  

Hivatali titoknak minősül:  
 a dolgozók személyes adatai,  
 a gyermekek személyiségi jogaihoz fűződő adatok.  

 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi 
dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak 
közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.  

2.5. A szabadságolás rendje 

A dolgozók rendes évi szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
valamint a Munka Törvénykönyvében foglaltak szerint kell megállapítani. A rendes évi és 
a rendkívüli szabadság kivételét előzetesen a szabadságolási terv tartalmazza, melyet a 
vezető (általa megbízott dolgozó) készít el. Rendkívüli és fizetés nélküli szabadság 
engedélyezésére az intézmény vezetője a jogosult. A dolgozókat megillető, kivett 
szabadságról nyilvántartást kell vezetni. A szabadságokat lehetőleg a nyári szünetben 
július 1-től augusztus 20-ig kell kiadni.  

2.6. Az intézményi pedagógiai ügyelet szabályai  

A reggeli nyitvatartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután 

távozó vezető után a még osztályprogramot, (foglalkozást) tartó pedagógus felelős az 

iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló 

intézkedések megtételére.  

Az iskolában reggel 7. 30 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik.  

Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben, illetve az udvaron a tanulók 

magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi 
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szabályok betartását ellenőrizni. Az ügyeleti beosztást minden tanév elején az 

igazgató/igazgatóhelyettes végzi.  

 

2.7. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának 

rendje  

 

Az intézmény vezetője, igazgatóhelyettese vagy munkaközösség-vezetői közül 

egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, 

tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak. 

Ezért az igazgató vagy helyettese vagy a munkaközösség-vezetők közül legalább egyikük 

hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között, pénteken 7.30 és 14.00 óra között az 

intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális 

feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el. 

2.8. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok 
betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az igazgató állapítja meg. 
Munkaköri leírásukat az igazgató/igazgatóhelyettes közösen készíti el és adja át a 
munkaszerződéssel együtt. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az 
intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, 
megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő 
megváltoztatása az igazgató, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az igazgató 
vagy az igazgatóhelyettes szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjének tervezett alakulása: 

Gazdasági ügyintéző  hétfő – péntek   8.00 – 16.00  

Iskolatitkár   hétfő–péntek    7.30 – 15.30 

Takarítók:   hétfő-péntek    8.00-16.00  

         9.00 – 17.00 

Portás:   hétfő–péntek    7.00 – 15.00 
  

Aktualizálva mindig az éves munkaterv szerint! 

3. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE  

  

A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a köznevelési intézmény valamennyi pedagógiai 

tevékenységére kiterjed.  
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3.1. A belső ellenőrzés célja  

 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló 

hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, 

másrészt a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.  

 Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben 

folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról.  

 Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa 

az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai, működését.  

 Megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet.  

 

3.2.  A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények 

 fogja át a pedagógiai munka egészét, 

 segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

 a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért 

eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére,  

 támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát 

ellátását,  

 a szülői közösség, és a tanuló közösség (diákönkormányzat) észrevételei kapcsán 

elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő 

pedagógiai módszer megtalálását, 

 támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását, 

 hatékonyan működjön a megelőző szerepe.  

 

3.3. Az ellenőrzési ütemterv 

 A pedagógiai munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órákra és a tanítási 

órákon kívüli más foglalkozásokra is. 

 A belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató a 

felelős. 

 Az ellenőrzés területeit, tárgyát, módszerét és ütemezését az egy tanévre 

elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. 

 Az ellenőrzési ütemtervet az iskola igazgatója készíti el, bevonva az 

igazgatóhelyettest, munkaközösség vezetőket. 

 Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. 

 Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató 

dönt. 

 

3.4.  A belső ellenőrzés fő területei 

 A Pedagógiai programban rögzített nevelési - oktatási feladatainak végrehajtása, 

projektek megvalósításának ellenőrzése. 
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 A tanév munkatervi feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos 

tevékenységének vizsgálata. 

 A nevelő - oktató munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a 

követelményekhez, a pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének 

vizsgálata. 

 Tanórai munka: a tanítás minősége, tanóra eredményessége, a tanulók tudásának, 

képességének (rendszeres) mérése, magatartásának és szorgalmának, értékelése, 

trendvizsgálat, tanár-diák kapcsolat, közösségalakítás, fejlesztés. 

 A tanórán kívüli tevékenységek, foglalkozások hatékonyságának vizsgálata 

 Adminisztrációs tevékenység: határidők pontos betartása, az anyakönyvek, 

elektronikus napló és a tanórán kívüli naplók folyamatos, szabályszerű vezetése. 

 A szakmai munkaközösségek felszereléseinek, a szertárak, tantermek, 

szabályszerű használata. 

 A tantervi követelmények szerinti taneszközök, audiovizuális eszközök megléte, 

azok használata, kihasználtsága, szakszerű tárolásuk biztosításának megoldása, 

szervízellátás. 

 

3.5. A belső ellenőrzésre jogosult személyek 

 Igazgató 

 Igazgatóhelyettes 

 Munkaközösség-vezetők  

 

3.6. Az ellenőrzés területei 

 Tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása 

 Írásos dokumentumok vizsgálata és elemzése 

 Tanulói munkák, dokumentumok vizsgálata és elemzése 

 Az óralátogatások tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség szerint a 

munkaközösség tagjaival kell megbeszélni. 

 Amennyiben egy pedagógus tevékenységével kapcsolatban – osztályfőnöki, szülői 

vagy tanulói jelzések alapján – probléma érzékelhető, akkor az igazgató és az 

igazgatóhelyettes gyakrabban látogatja az órákat.  

 

3.7. Az ellenőrzés formái 

 szóbeli beszámoltatás, 

 írásbeli beszámoltatás, 

 dokumentumellenőrzés, 

 óralátogatás, 

 felmérések, tesztek, vizsgálatok. 
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4. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK 
JOGVISZONYBAN A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL 

 

4.1. Szülők és hozzátartozók intézménybe lépése és ott tartózkodása 

 Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a tanuló 

szülője, gondviselője vagy gyámja a tanuló hivatalos ügyeinek intézése 

időtartamára, valamint fogadóóra, illetve szülői értekezlet esetén. 

 Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a tanuló egyéb 

hozzátartozója a tanulót érintő ünnepélyes rendezvényen. (pl.: tanévnyitó, 

szalagavató, ballagás). 

 Minden más esetben csak külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az 

intézményben az iskolával jogviszonyban nem álló személy.  

 A külön engedélyt az iskola valamely vezetőjétől, vagy az ügyeletet ellátó 

pedagógustól kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint 

egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.  

 

4.2. Helyiségek bérbeadásakor belépőkre vonatkozó szabályok 

 Az intézmény vezetője, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások befejezése után 

szabaddá vált tantermeket és egyéb helyiségeket bérbe adhatja.  

 A tantermek vagy egyéb helyiségek bérbeadása esetén, az intézmény 

helyiségeinek használatára vonatkozó szabályokat a bérleti szerződésben kell 

rögzíteni.  

 Az intézménnyel tanulói vagy alkalmazotti jogviszonyban állók, illetve a szülőkön 

kívül az intézmény területén csak azok tartózkodhatnak, akik a bérleti szerződés 

szerinti rendezvényen vesznek részt.  

 Az eseti rendezvények résztvevői a bérleti szerződésben meghatározott 

időkeretek között foglalhatják el a kijelölt helyiséget. Az intézményen belül csak a 

kijelölt termet (a megközelítéséhez szükséges helyiségekkel) és a mosdót 

használhatják. 

 

5. INTÉZMÉNYEGYSÉGGEL (KOLLÉGIUMMAL) VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE  

5.1 A kapcsolattartás rendje 

 

A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények 

 A székhely intézménynek (a gimnáziumnak) a kollégiumi intézményegységgel 

folyamatos, napi kapcsolatot kell fenntartania. 

 A napi kapcsolattartásnál az intézményvezető és az 

igazgatóhelyettes/intézményegység vezetőnek is kezdeményeznie kell a 

kapcsolatfelvételt. 
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 A rendszeres megbeszélések ütemezése. szükség esetén megbeszélés, 

 Legalább hetente egyszer vezetői látogatás, ellenőrzés.  

  

Az intézményvezető a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni az alábbiakat:  

 az egyes vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva az 

intézményegységet, illetve annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem 

érheti,  

 az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy 

az intézményegység is megfelelő súlyt kapjon, 

 az intézményegység vezetője köteles minden intézményvezetői jogkörrel 

kapcsolatos fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az 

intézményvezető felé.  

  

5.2.  A kapcsolattartás formái 

 személyes megbeszélés,  

 tájékoztatás,  

 telefonos egyeztetés,  

 jelzés,  

 írásos tájékoztatás (lehetőleg elektronikusan),  

 értekezlet,  

 az intézményegység látogatása, ellenőrzése. 

 

 

6. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI 
KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA, TOVÁBBÁ A VEZETŐK 
KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, A KIADMÁNYOZÁS ÉS A KÉPVISELET 
SZABÁLYAI, A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 
RENDJE 
 

6.1. Az intézmény vezetősége  

 Az intézményvezető munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 

kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.   

 Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.   

 Az igazgató/intézményvezető közvetlen munkatársai: az intézményvezető-

helyettes/igazgatóhelyettes, a lelkiigazgató, szakmai munkaközösségvezetők és az 

iskolatitkár.  Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, 

valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az 

intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen 

felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.   
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 Az intézményvezető-helyettest, a nevelőtestület véleményezési jogkörének 

megtartásával és a fenntartó jóváhagyásával az intézményvezető bízza meg. 

Megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a 

megbízás határozott időre szól.  

 A lelkiigazgatót a fenntartó nevezi ki. A lelkiigazgató/lelkivezető kinevezése 

(disponálása) a mindenkori nyíregyházi megyéspüspök jogköre. Felelős az 

intézmény használóinak (gyermekek, szülők, pedagógus és nem pedagógus 

alkalmazottak) lelki fejlődéséért. Irányítja az intézményben a hitre nevelést, a hit-

és erkölcstan oktatást. Koordinálja az intézmény életében jelen lévő 

(görögkatolikus és más felekezethez tartozó) hittanárok-hitoktatók munkáját. 

Irányítja a lelki programokat szervező munkacsoportot.   Az intézményvezetés 

teljes jogú tagja. Munkáltatója a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke. 

 Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő 

joggal rendelkezik. Az intézmény vezetősége együttműködik az intézmény más 

közösségeinek képviselőivel, a szülői munkaközösség vezetőjével és a 

diákönkormányzat vezetőjével.  A diákönkormányzatot képviselő pedagógus 

felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét 

megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az 

értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell 

szerezni.  

 

6.2. Az intézményvezető feladata 

 

A köznevelési intézmény vezetője az Nkt 69. § (1-2)  

 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,  

 fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való 

kezeléséért, 

 önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény kivételével - az intézmény 

gazdálkodásáért, 

 önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorolja 

a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, 

 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más 

hatáskörébe, 

 felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,  

 képviseli az intézményt,  

 a pedagógiai munkáért, 

 a nevelőtestület vezetéséért, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  
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 önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló 

költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 

 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,  

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó 

feladatai koordinálásáért, 

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért,  

 az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,  

 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 

Az igazgató felelős lehet rendkívüli szünet elrendeléséért, ha rendkívüli időjárás, járvány, 

természeticsapás, vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény 

működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, ill. 

helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, 

illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót értesíteni kell.  

 

6.3. A vezetők közötti feladatmegosztás 

A közvetlen munkatársak feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon 

területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az 

igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettes, lelkivezető, szakmai 

munkaközösség vezetők távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel 

veszik át egymás munkáját, ennek során – az intézmény igazgatójával egyeztetve – 

bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő vezető hatáskörébe tartozik. 

 

6.4. Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök  

  

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből 

átadja az alábbiakat.   

 intézményvezető-helyettes számára a kollégiumi tanulók felvételi ügyeiben való 

döntést, 

 az intézményvezető-helyettes a kollégium működésével kapcsolatos döntéseket, 

 az intézményvezető-helyettes és lelkiigazgató számára az intézményi 

rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét 

és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát. 
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6.5. Kiadmányozás és a képviselet szabályai  

A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére vagy a lelkiigazgatóra 

átruházhatja.  Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, 

kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője 

egyszemélyben jogosult.  Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával 

és az intézmény pecsétjével érvényes.  Az intézményi bélyegzők használatára a következő 

beosztásban dolgozók jogosultak: az imtézményvezető, intézményvezető-helyettes 

minden ügyben, a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben az iskolatitkár, az 

osztályfőnök és az érettségi vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek 

törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 

 

7. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ VAGY INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES 
AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

 

Az intézményvezető távollétében az igazgatóhelyettes vagy a lelkivezető helyettesíti az 

intézményvezetőt. Hatáskörük az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri 

leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések 

meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és 

egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az 

igazgatóhelyettesre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira.  

Az intézményvezető-helyettes és a lelkivezető akadályoztatása esetén az 

intézményvezető - helyettesi és a lelkivezetői feladatokat az intézményvezető által kijelölt 

személy látja el.    

 

8. A VEZETŐK ÉS AZ ISKOLASZÉK, AZ ÓVODASZÉK, A KOLLÉGIUMI SZÉK, AZ 
INTÉZMÉNYI TANÁCS, VALAMINT AZ ÓVODAI, ISKOLAI, KOLLÉGIUMI SZÜLŐI 
SZERVEZET, KÖZÖSSÉG KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE 

 

  

Intézményünkben nem működik iskolaszék, kollégiumi szék és intézményi tanács. Az 

intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet hozhatnak létre. A gimnázium és kollégiumnak közös szülői szervezete van 

(SZSZ). A szülői szervezetetnek tagja valamennyi szülő, melynek gyermeke 

intézményünkben tanul. Minden osztály két szülőt delegál, aki képviseli a szülői 

közösséget az intézményi szülői közösségben. Ennek vezetőjét az SZSZ választja meg a 

tanév elején tartandó szülői munkaközösségi értekezleten. 

 

8.1. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás  

A nevelési-oktatatási intézmény vezetőjének feladata a szülői szervezettel való 

együttműködés.  
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Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezetők feladata a szülői szervezet jogainak 

gyakorlásához szükséges információs bázis megadása. Ez alatt kell érteni valamennyi 

nyilvános, az intézmény működésével kapcsolatos irat, dokumentum hozzáférésének 

biztosítását, melyek a szülői szervezet jogainak gyakorlásához szükségesek.  Az iskolai 

helyiség biztosítása a szükséges berendezési tárgyakkal.  

A szülői szervezet feladata, hogy figyelemmel kísérje a tanulók jogainak érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. A tanulók csoportját érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor 

képviselője tanácskozási jogkörrel vehet részt a nevelőtestület értekezletein.  

  

A szülői szervezet és a vezetők kapcsolattartási formái: szóbeli személyes megbeszélés, 

értekezletek, írásbeli tájékoztatók, értesítések, feljegyzések. 

 

8.2. Szülők és a nevelőtestület kapcsolattartási formái 

1. Szülői értekezletek 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két 

szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az 

intézményvezető, az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői 

értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az intézményvezető hívhat össze. 

 

2. Tanári fogadóórák 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az intézményvezető által kijelölt 

időpontban – két alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 60 perc. 

Ha a pedagógusnak nem sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra 

időtartama az intézményvezető döntése alapján maximálisan 30 perccel 

meghosszabbítható. 

Rendkívüli esetre való tekintettel minden pedagógusnak van heti fogadóórája is. 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni 

gyermeke tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy 

elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. 

3. A szülők írásbeli tájékoztatása 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök az elektronikus naplón keresztül 

tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon 

vagy elektronikus levéllel történhet.  

Az osztályfőnök elektronikus levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló 

tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök  tájékoztatja 

a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről 

lehetőleg egy héttel, de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt. 
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9. A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSÁRA, 
TOVÁBBÁ A FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BESZÁMOLÁSÁRA 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, 

a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben 

és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező 

és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. (Nkt. 70. § (1)) 

 

A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja:  

 az intézményvezetőre 

 a szakmai munkaközösségre,   

 a szülői szervezetre, 

 a diákönkormányzatra.   

 

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit:  

 pedagógiai program elfogadása,  

 a házirend elfogadása, 

 a szervezeti és működési szabályzat elfogadása,  

 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, 

beszámolók elfogadása, o a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének 

elfogadása, stb.  

  

A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit:  

1. Döntési jogkörét: pl. a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; stb.  

2. Véleménynyilvánítási jogkörét: pl.: az intézmény beruházási és fejlesztési terveinek 

megállapításában stb.  

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az 

ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

 

10. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA, BELEÉRTVE A 
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOKKAL, A PEDAGÓGIAI SZAKMAI 
SZOLGÁLTATOKKAL, A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL, VALAMINT AZ ISKOLA-
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ 
KAPCSOLATTARTÁS 

10.1. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 129.§ (2) a nevelési-oktatási intézmény 

közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a 

gyermekjogi képviselővel, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot 

ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 
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(3) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a 

tanulóközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi 

szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területen működő szervezetet, hatóságot, amely 

javaslatot tesz további intézkedésekre. 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes 

dolgozójának alapvető feladata.  Az osztályfőnökök szükség esetén kapcsolatot keresnek 

a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A 

tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezik, hogy az iskola igazgatója 

indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása 

érdekében.  

10.2. Kapcsolattartás az egészségügyi ellátásban résztvevőkkel 

Nkt. 25. § (5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, 

tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek, valamint 

a tankötelezettség végéig az általános iskolába, középfokú iskolába járó tanuló évenként 

legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt. 

Az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fent a tanulók iskola-egészségügyi ellátását 

biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást a fenntartó biztosítja. A 

kapcsolattartást az intézmény igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel: az iskolaorvos, 

az iskolai védőnő.  

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX.3.) NM rendelet szerint végzi. Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és 

jogszabályok alapján a gimnázium és kollégium tanulóinak rendszeres egészségügyi 

felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). Az iskolaorvos 

munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az intézmény 

igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári 

szobában.  

10.3. Az iskolai védőnő feladatai  

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket 

(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).  A védőnő szoros munkakapcsolatot 

tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével. Végzi a diákság körében a szükséges 

felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, kollégiumi foglalkozásokat, 

előadásokat tart az osztályfőnökkel, kollégiumi csoportvezetővel együttműködve. 

Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja. Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel 
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(Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti 

Szolgálat stb.). 

10.4. Kapcsolat a fenntartóval 

Az intézményt a Nyíregyházi Egyházmegye tartja fent.  Az intézmény napi kapcsolatot tart 

fenntartóval, az egyházmegyei oktatási irodával, információval látja el az oktatási 

referenst, kérésre határidőre teljesíti a kijelölt feladatokat. A fenntartó utasításai alapján 

jár el, igény esetén segítségért fordul az oktatási iroda dolgozóihoz.   

10.5. Az általános iskolákkal való kapcsolattartás  

Az intézmény nyílt napot, napokat tart, illetve bemutatkozik a végzős tanulók és 

szüleik számára, elősegítve a középfokú továbbtanulásukat. A nyílt napok szeptember, 

október folyamán zajlanak. Iskolánk részt vesz a fenntartóhoz tartozó általános 

iskolák által meghirdetett rendezvényeken. Fontos számunkra, hogy szorosan 

együttműködjünk a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolával. 

10.6. A középiskolákkal való kapcsolattartás   

Az intézmény más középiskolákkal szakmai és pedagógiai kapcsolatot tart fenn, 

hagyományokat ápol. Fontos a városban levő középiskolákkal való együttműködés és 

a megyében levő egyházi iskolákkal való kapcsolattartás. 

10.7. Kapcsolattartás a helyi egyházi közösségekkel  

A gimnáziumba és kollégiumba több egyházközségből is járnak tanulók. Ezekkel a 

parókiákkal a kapcsolatot az intézmény vezetője, lelkiigazgatója, intézményvezető 

helyettese, az osztályfőnökök és a nevelők tartják a kapcsolatot. Az intézmény a 

Görögkatolikus Egyház része. Része annak küldetésében, és lelki életében. Az iskola 

szívesen várja és fogadja a Nyíregyházi Egyházmegye különböző egyházközséghez 

tartozó gyermekeket, folyamatos tájékoztatást ad munkájáról, illetve arra törekszik, 

hogy az egyházközségek és az iskola kapcsolata az egymás életében, rendezvényein 

való alkotó részvétel révén elmélyüljön. Az iskola gondot fordít arra, hogy 

megismertesse munkáját a vonzáskörzetébe tartozó egyházközségek híveivel, a 

potenciális szülőkkel és tanulókkal. Ennek érdekében úgynevezett kiküldetéseket 

szervez. 

10.8.  A Nyíregyházi POK-kal való kapcsolattartás  

Az intézmény a pedagógusok minősítésével, tanfelügyeleti ellenőrzésével, 

önértékelésével kapcsolatban rendszeresen egyeztet, a pedagógusok továbbképzése 

terén rendezvényeken vesz részt.  

10.9. A KAPI-val (korábban KPSZTI) való kapcsolattartás  

Az iskola szellemiségével kapcsolatos szakmai segítség igénybe vétele, pályázatokon 

való indulás, konferenciákon, előadásokon való részvétel. Igény esetén 

adatszolgáltatás, az egyházi kiegészítő normatívával kapcsolatban.  

10.10. A pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolattartás  



Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata   
27. 

A pedagógus, ha az iskola diákjai között felmerül sajátos nevelési igényű, vagy annak 

alapos gyanújával rendelkező tanuló, akkor hivatalos úton szakszolgálati véleményt 

kérhet ki. A szakszolgálat véleménye alapján felmentéseket adhat az intézmény vezetője.  

  

11. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK  

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk 

szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk, görögkatolikusságunk 

elmélyítésében és magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak. 

Megtanítanak az ünnep szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, 

stabilitást adnak. Éves munkatervünkben rögzítjük a tanév jeles napjait, időpontokat és 

felelősöket, az ünneplés módját.  A hagyományok ápolását az iskola közösségét érintő 

nagy ünnepekhez (tanévnyitó, tanévzáró), az egyházi ünnepekhez, az országos 

megemlékezésekhez, a kizárólagos iskolai eseményekhez (szalagtűző, ballagás, 

bizonyítványosztás) és a munkaközösségek programjaihoz kapcsoljuk. Ezek az 

összetartozás érzésének kialakítását, az egymásra figyelést, a végzett munka 

megbecsülését, az iskolához tartozás büszkeségét, a visszaemlékezés nosztalgiáját 

alakítják és erősítik tanulóinkban. 

Az iskolában megrendezésre kerülő ünnepségek megszervezése, az azokon való részvétel, 

a hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének 

megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.  

Ezek az ünnepségek magukba fogalják az állami, az egyházi és az iskolai hagyományokhoz 

kötött ünnepségeket. 

 

11.1. Az intézmény hagyományos egyházi, kulturális és ünnepi rendezvényei 

A tanév folyamán szeptember és június közötti egyházi ünnepeink a következők: 

szeptember 8. Istenszülő születése 

szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása 

október 01. Szűz Mária oltalma 

november 08. Szent  Mihály és Gábor főangyal 

november 21. Az Istenszülő templomba vezetése 

december 06. Szt.Miklós püspök – templombúcsú 

december 09. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 

december 25-26-27. Karácsony 

január 01. Jézus névadása, Nagy Szent Bazil , Újév 

január 06. Vízkereszt / Iskolaszentelés / 

január 30. Három szent főpap 

február 02. Gyertyaszentelő Boldogasszony 

február-március Nagyböjt 

március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony 

április Húsvét 
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április 23. Szent György nagyvértanú 

május Áldozócsütörtök – Mennybemenetel 

május-június PÜNKÖSD 

június 24. Keresztelő Szent János születése 

 

 

11.2. Állami ünnepek, melyek egyben munkaszüneti napok is 

október 06. Aradi vértanúk 

október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

január 22. A magyar kultúra napja 

február 25. Kommunista diktatúra áldozatai 

március 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

május 01. A munka ünnepe 

június 04. Nemzeti összetartozás ünnepe 

  

11.3. Iskolai ünnepségek és a közösségi programok 

szeptember Tanévnyító 

szeptember Nyílt nap 

október Szalagavató 

december Advent 

december Mikulás és Karácsony 

január Fecskeavató és bál 

január Első félév vége 

február Sítábor 

március, április Nagyböjt és Húsvét 

április Ballagás 

május, június Érettségi 

június Tanévzáró 

 

11.4. Egyházi ünnepek  

Ha a görögkatolikus egyházi ünnepek tanítási napra esnek, akkor igyekszünk a nap 

folyamán közös szent liturgia keretében ünnepelni. Ezen a napon módosul a csengetési 

rend, a tanulók és a pedagógusok közös liturgián vesznek részt a gimnázium mellett levő 

Szent Miklós Székesegyházban. A Szent Liturgián való részvétel minden tanuló számára 

kötelező, a tanulókat elsődlegesen az osztályfőnökök és a szaktanárok kísérik. 

Fontos számunkra a tanév eleji, a tanév végi, a karácsonyi és a húsvéti lelkinap, lelkinapok 

a tanulók, az alkalmazottak és a szülők számára. Ezek megszervezése a lelkiigazgató 

feladata. Ezeket minden évben a tanév rendjébe rögzítjük.  

 

11.5. Állami ünnepek és megemlékezésük 

A legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés (október 23., március 15.) 

minden esztendőben megtörténik. Ezekre az évfordulókra a tanulóközösségek műsort 
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készítenek szaktanáraik segítségével. Lehetőség van arra is, hogy az igazgató által 

megbízott pedagógus készítse el a műsort az általa kiválasztott szereplők 

közreműködésével.   

Az iskolarádión keresztül, vagy az iskola udvarán előadott műsor keretében kell 

megemlékezni az aradi vértanúk mártírhalálának évfordulójáról. A tanítási órák 

keretében minden évben megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól, a trianoni 

békeszerződés évfordulójáról, illetve a Holocaustról.  Az intézmény szoros kapcsolatban 

van a Rákóczi szövetséggel. Minden évben több alkalommal tanulóink és pedagógusaink 

közösen vesznek részt határon túli kirándulásokon, melynek keretén belül lehetőség van 

ezen ünnepek megünneplésére.  

 

11.6. Iskolai ünnepségek, hagyományok 

Ünnepélyes keretek között tartjuk a tanévnyitót és a tanévzárót, valamint végzős 

diákjaink búcsúztatását, a ballagást.   

A végzős osztályok szalagavató műsora színfolt az iskola életében. Kialakult hagyományos 

színvonalát és szerkezetét meg kell őrizni, az – legrégibb hagyományaink egyikeként – az 

iskolai hagyományok szerves részét képezi. 

A kilencedikes osztályosok ünnepélyes fogadalomtétele, bemutatkozó műsora 

(Fecskeavató) elősegíti beilleszkedésüket, az iskola közössége jobban megismerheti őket. 

Ezt játékos feladatok elvégzése, majd a fecskebál követi. Erre az ünnepségre a szülők 

mellett meghívjuk a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola nyolcadikos diákjait. 

A szülői –és a diákönkormányzati bál(ok) kiemelkedő színfoltja a tanévnek.  

A diákönkormányzati napot a diákönkormányzat szervezésével rendezzük minden évben. 

 

11.7. Az iskolai ünnepségeken való öltözet 

Az iskolai ünnepségeken kötelező tanulóknak az ünnepélyes öltözet viselése. Ez fekete 

nadrág, illetve szoknya és a fehéring viselését jelenti. Ezt kiegészíti a gimnáziumi 

nyakkendő és kitűző viselete. A gimnáziumi nyakkendő megszentelése és ünnepélyes 

átadása a kilencedikesek számára a fecskeavató ünnepségén kerül sor.   

 

12.  

A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK 
RENDJE, RÉSZVÉTELE A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN 

 

BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS 

12.1. Az intézmény nevelőtestülete  

 

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási 

intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény 

legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.  
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A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus 

munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.  

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási 

kérdésekben a nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a 

köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, 

egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  

Az óraadó a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben –kivéve a (2) 

bekezdés h, és i pontjait – nem rendelkezik szavazati joggal.  

 

A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei  

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:  

 alakuló,  

 tanévnyitó,  

 tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó konferencia, 

 tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges 

problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az 

iskolai életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha 

azt a nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek 

látja.  

A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, 

amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az 

értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) ír alá.  

A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi 

szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek 

problémáinak megoldását osztályértekezleten végzi.  

A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító 

pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség szerint, az 

osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak 

megtárgyalása céljából.  

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak 

kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban 

meghatározott személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok 

egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény 

iktatott iratanyagába kerülnek.  

Augusztus végén az alakuló, tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által 

kijelölt napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy 

helyettese vezeti.  
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Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó 

értekezletet tart a nevelőtestület.  

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola 

valamennyi dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet 

kell összehívni. A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a 

tárgy szerinti egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is.  

A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól 

– indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést.  

A kollégium intézményegységben rész nevelőtestület működik. Tagjai az 

intézményegységben dolgozó, felsőfokú képesítésű pedagógusok, akik közösen részt 

vesznek a gimnáziumban tartandó értekezleteken.  

 

12.2. Szakmai munkaközösségek együttműködése és kapcsolattartásának rendje 

 

Jogszabályi háttere 

A Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz 

az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A 

nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai 

munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai 

munkaközösség hozható létre.  

A szakmai munkaközösségek működésének rendje 

 A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, 

összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.  

 A munkaközösségek segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, 

módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a pályakezdő 

pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakornok 

vezetőtanárának megbízására.  

 A munkaközösség – az igazgató megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak 

és gyakornokainak belső értékelésében, valamint az iskolai háziversenyek 

megszervezésében.   

 A szakmai munkaközösség javaslatot tesznek munkaközösség-vezetőjük 

személyére. A munkaközösség-vezető megbízása az igazgató jogköre.  

 Az intézményben működő munkaközösségek:  

1. a humán,  

2. a reál,  

3. a művészeti-lelki 

4. osztályfőnöki munkaközösség.   

 

A humán munkaközösség magába foglalja a magyar nyelv- és irodalom, a történelem, az 

idegen nyelvek tantárgyakat tanító pedagógusokat. 

A reál munkaközösség tagjai a matematika, a fizika, a kémia, a biológia, földrajz és 

informatika tantárgyakat tanító pedagógusok. 
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A művészeti-, lelki munkaközösség tagjai a testnevelés, vizuálís kultúra, ének-zene, 

életvitel és hittan tantárgyakat tanító pedagógusok. 

Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai az osztályfőnökök és a kollégiumi csoportvezetők. 

 A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, 

irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása 

a vezetés és a pedagógusok között.  

 A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az intézmény 

vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség 

munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a 

munkaközösség munkájáról.   

 

 

A szakmai munkaközösségek és tevékenységük   

A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves 

munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak: 

 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai 

színvonalát, minőségét.   

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának 

javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a 

munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény 

vezetőjével. Az intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi 

gyakorisággal beszámoltatja.  A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv 

alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a 

pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok 

ellátásában. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják 

a megyei és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink 

tudásának fejlesztése céljából, valamint a kistérség általános iskolái számára 

szerveznek versenyeket. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

 Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

 Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, az érettségi vizsgák 

írásbeli tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik. 

 Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi 

közösséget; javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és 

egyetemi hallgatók szakirányításának ellátására. 
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 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló 

szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga 

munkáját, tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek.   

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok 

munkáját támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok 

beilleszkedését. 

 Minden munkaközösség kiveszi részét az iskola tantervi dokumentumainak 

előkészítéséből, illetve átdolgozásából. 

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét. 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és 

pedagógiai munkáját.  

 Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében 

beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és 

tapasztalatairól. 

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, 

intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát 

látogat.  

 Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében 

szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól 

beszámol az intézmény vezetésének. 

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és 

az iskolán kívül. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről a nevelőtestület számára. 

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen 

belüli. 

 A munkaközösség-vezetők közös álláspontot alakítanak ki a valamennyi 

munkaközösséget érintő olyan oktatási, nevelési és módszertani kérdésekről, 

melyeknél célszerű egységességre törekedni iskolai szinten, például az iskolai 

alapdokumentumok, belső szabályzatok, helyi tantervek, tankönyvrendelés, 

tananyagfejlesztés, versenyre való felkészítés, érettségi tételek összeállítása, a 

tanulók beszámolási és értékelési rendszerének elvei (tantárgyi minimum és 

maximum követelmények).  Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, 

akkor a munkaközösség-vezető köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak 

véleményéről, ha a munkaközösség-vezető személyes véleményét, akkor ez 

számára nem kötelező.  A közös szakterületeken dolgozók együttműködnek 

programjaik megszervezésében és az esetleges felügyeletek ellátásában. 

 

12.3. Diákönkormányzat (DÖK) 
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A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő 

szervezete. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. 

Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata 

tartalmazza.  

A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet 

számára. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-

oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat 

készíti el és a nevelőtestület hagyja jóvá.  

Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető, illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és 

fogja össze, akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg 

határozott, legföljebb ötéves időtartamra.  

A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott 

időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője 

kezdeményezi.  

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal 

nyilvánosságra kell hozni.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső 

működésének szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az 

iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzatban 

írottak szerint – szabadon használhatja.  

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell 

szerezni 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt. 

 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg 

olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat 

véleményét. 

12.4. Szülői szervezet  

 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Szervezet (a továbbiakban: SZSZ).  

A SZSZ véleményezési, döntési jogkörét, működést az SZMSZ külön fejezete tartalmazza 
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12.5. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje  

A belső szervezeti egységek értekezletei nyitottak, bármelyik szervezeti egység 

képviselője részt vehet az üléseken, véleményüket építő jelleggel kinyilváníthatják. 

 

13. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 

 

Az iskola-egészségügyi ellátást a Nyíregyházi Város Polgármesteri Hivatalának 

támogatásával a fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai 

ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi.  

A kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel: az iskolaorvos, 

az iskolai védőnő, az ÁNTSZ  városi tiszti-főorvosa   

 

13.1. Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere   

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX.3.) NM-rendelet szerint végzi. Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és 

jogszabályok alapján a gimnázium és kollégium tanulóinak rendszeres egészségügyi 

felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). Munkáját 

szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyíregyháza városi tiszti 

főorvosa irányítja és ellenőrzi, akinek munkáltatója Nyíregyháza Város Polgármestere. Az 

iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő 

munkát az igazgatóhelyettes végzi.  Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év 

szeptember 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának 

tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári szobában.   

 

Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat: 

 Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy 

alkalommal történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. § (6)/d bekezdése, 

valamint a 25.§ (5) bek. előírja a diákok rendszeres egészségügyi ellenőrzését).  

 A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 

26/1997. (IX.3.) NM-rendelet alapján. 

 A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden év február 15-ig végzi el (az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. és a 33/1997. (VI.24.) NM rendelet 

alapján). 

 A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett- 

illetve normál testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május 

15-ig elvégzi, kivéve, ha a vizsgálat oka később következett be. 

 Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt 

járványügyi intézkedések végrehajtását. 

 Sürgősségi eseti ellátást végez. 

 Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok 

vezetéséről, a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a 

szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra 
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beutalót biztosít a diákoknak, őket a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt 

követően a háziorvosi rendelőbe irányítja kezelésre.  

 Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a 

testnevelővel, velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál 

tapasztalt rendellenességekre.   

 

13.2. Az iskolai védőnő feladatai 

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket 

(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.  

Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki 

és egyéb tantárgyi órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel és szaktanárral 

együttműködve.  Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja. 

Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, 

stb.).   

 

14. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, BÁRMELY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY 

ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

 

 

Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, 

illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az 

intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),  

 a tűz, 

 a robbantással, mérgezéssel történő fenyegetés, 

 járványügyi helyzet.  

  

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának, dolgozójának vagy az intézményben 

munkát végző külső személynek, az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek 

biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt 

azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős 

vezetővel.  

  

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 
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igazgató igazgatóhelyettes, lelkivezető, munkaközösség vezetők, iskolatitkár   

  

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

  robbantással, mérgezéssel történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézkedésre jogosult szükségesnek tartja, 

 minden esetben az igazgatót.  

  

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős 

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket személyesen, valamint 

haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett 

épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó tervben található kiürítési 

előírás alapján kell elhagyniuk.  

 A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt 

területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók 

részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.  

 A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó 

nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó 

gyerekekre is gondolnia kell! 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő 

hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen 

valamelyik tanuló az épületben. 

 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!  

  

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 

kiürítését megelőzően – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek stb.) fogadásáról.  

  

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézkedésre 

jogosultnak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 
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 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

 a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítéséről.  

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell 

eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és 

tanulója köteles betartani! A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a 

nevelőtestület által meghatározott napokon be kell pótolni. A tűz esetén szükséges 

teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. igazgatói utasítás 

tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők azonosak a 

tűzriadó tervben foglaltakkal, azzal az eltéréssel, hogy a rendőrséget is értesíteni kell.  A 

tűz elleni védekezés és a tűzriadó terv elkészítéséért a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója vagy 

megbizottja a felelős. Felszerelt elsősegélynyújtó láda felszerelése kötelező a titkárságon, 

a portán, a természettudományos tanteremben, a kollégium fiú és lány szárny ügyeleti 

szobáiban és a tornaszobában. A beszerzésért, és az elhelyezésért az igazgató vagy 

megbizottja a felelős. Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben szereplő kiürítési terv 

alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért a 

fenntartóval szerződött biztonságvédelmi megbízott a felelős. A tűz elleni védekezés és a 

tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára 

kötelező érvényűek. Az iskola igazgatója a tűzvédelmi és munkavédelmi feladatait 

megbízott külső szakértők bevonásával látja el. 

 

Munkavédelem és tűzvédelem  

A munka- és tűzvédelmi feladatokat az intézmény igazgatója, a tűzvédelmi felelős-

megbízott, a tűz elleni védekezés és a tűzriadó terv szabályzat alapján irányítja és 

felügyeli. A tűz elleni védekezés és a tűzriadó tervutasításokat az SZMSZ melléklete 

tartalmazza. A szertárakat az igazgató által megbízott tanárok kezelik. A szertáros 

gondoskodik a szertári felszerelések rendben tartásáról. A szertáros megbízatás 

visszavonásig érvényes. Az iskola dolgozói munka- és tűzvédelmi oktatásban részesülnek 

a tanévnyitó értekezleten, melynek tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A tanév közben 

érkező új dolgozó a tűzvédelmi szabályokat köteles megismerni, ezt jegyzőkönyvbe 

aláírásával elismerni. A tűzvédelemmel kapcsolatos fontosabb rendeletek: a tűzoltóságról 

szóló 1996. évi 31. törvény, 30/1996. (XII.6.) BM rendelet, 33/1999. (IX.24.) BM rendelet  

  

Vagyonvédelmi előírások  

A Gimnázium és Kollégium épületi és felszerelési tárgyaira biztosítást kell kötni, melyet a 

működtető köt meg.  

  

A dohányzással kapcsolatos előírások  

Az intézményben – ideértve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú 

területrészt – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem 
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dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken 

tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! 

Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az 

iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – 

egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha 

távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. A nemdohányzók 

védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározottak, az intézményi dohányzás 

szabályainak végrehajtásáért felelős az intézmény igazgatója. 

 

A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok  

  

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő 

szinten – felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során 

szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. 

A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a 

diákok aláírásukkal igazolják.  

  

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév első osztályfőnöki 

óráján azon tantárgyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű 

balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia, informatika, 

testnevelés. Az oktatás megtörténtét dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben 

érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, 

amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen 

jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola 

számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. Külön 

balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan 

esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely 

tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés stb.). A tájékoztatást a foglalkozást 

vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. A tanulóbalesetek bejelentése 

tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem jelenti az óráján 

történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását az 

igazgató által megbízott személy végzi. A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára 

minden tanév elején tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény 

munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős megbízása az intézmény vezetőjének 

feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt 

az munkavállalók aláírásukkal igazolják. A pedagógusok a tanítási órákra az általuk 

készített, használt technikai jellegű eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az 

eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető hatásköre, aki szükség 

esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A 

pedagógusok által készítet nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon 

korlátozás nélkül használhatók.  
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15. AZ INTÉZMÉNY TÖRVÉNYES MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK 

ÉS ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY HOL, MILYEN IDŐPONTBAN LEHET 

TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL ÉS EGYÉB 

DOKUMENTUMOKRÓL  

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban 

álló – alapdokumentumok határozzák meg:  

 alapító okirat,  

 a szervezeti és működési szabályzat,  

 a pedagógiai program, 

 a házirend, 

 a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), 

 egyéb belső szabályzatok.  

  

Alapító okirat  

  

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, amelyet a fenntartó 

készíti el, illetve – szükség esetén – módosíthatja.  

  

A pedagógiai program  

  

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-

oktató munka tartalmi, szakmai alapjait.  

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény (továbbiakban Nkt.): 26. § (1) A nevelő és oktató 

munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A 

pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 

pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető 

egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.  

(4) A többcélú intézmény egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó 

pedagógiai programot, ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához óvodai 

pedagógiai programot, iskolai helyi tantervet, kollégiumi pedagógiai programot használ.  

(5) Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő 

tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be.  

32. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy vagy a vallási 

tevékenységet végző szervezet tartja fenn:  

d) pedagógiai programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek 

megfelelő ismereteket, helyi tantervébe a vallási közösség tanításának megfelelő tartalmú 

hitoktatást építhet be. 

i) a nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje, valamint a nevelési-oktatási 

intézmény pedagógiai programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.  

69. § (1) A köznevelési intézmény vezetője e) pont alapján jóváhagyja az intézmény 

pedagógiai programját. 
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70. § (1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és 

döntéshozó szerve. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási 

kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, 

valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, 

egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. (2) A nevelőtestület dönt 

a pedagógiai program elfogadásáról. 

 

 Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható 

az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással 

szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban.  

 

Házirend 

A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni a gyermek, tanuló 

távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat, a 

térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a 

tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait. 

A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és 

formáit, a tanulók jutalmazásának elveit és formáit, a fegyelmező intézkedések formáit és 

alkalmazásának elveit, g) elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő 

hozzáférés módját, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára 

jelentkezés módját és határidejét, a tankönyvellátás iskolán belüli szabályait.  

Az  iskola és a kollégium házirendje állapítja meg a tanítási órák, foglalkozások közötti 

szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartamát, a csengetési 

rendet,  az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendet, a tanórai és egyéb foglalkozások, a 

kollégiumi foglalkozások rendjét, a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával 

kapcsolatos eljárási kérdéseket, a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli 

tartózkodás során elvárt tanulói magatartást, az iskola és a kollégium helyiségei, 

berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek 

használatának rendjét, figyelembe véve a környezettudatos használatra vonatkozó 

szabályokat, az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához 

kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást. 

  

Az éves munkaterv  

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza 

a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok 

időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. A munkaterv 

határozza meg az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az 

intézményvezető kikéri a fenntartó, az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, a 

tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat 

véleményét is. 

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó 

értekezleten kerül sor. A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően 
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a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény honlapján és az iskolai 

hirdetőtáblán is el kell helyezni.  

16. A SZÜLŐI SZERVEZET ÉS AZOK AZ ÜGYEK, AMELYEKBEN A SZÜLŐI 

SZERVEZETET, KÖZÖSSÉGET AZ SZMSZ VÉLEMÉNYEZÉSI JOGGAL RUHÁZZA FEL 

 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Szervezet (a továbbiakban: SZSZ).  

 

A SZSZ döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői szervezet elnöke, 

tisztségviselői), 

 a szülői szervezet tevékenységének szervezése, 

  saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási 

módjának megállapítása.  

 

Az SZSZ munkáját az iskola tevékenységével az igazgató és az igazgatóhelyettes 

koordinálja. A SZSZ vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SZSZ 

véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény 

igazgatója felelős.  

A szülői munkaközösség tagjai az osztályok szülői közössége által megválasztott 

képviselők, osztályonként 2-2 fő, akik maguk közül választják meg vezetőiket. A szülői 

szervezet figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót.  

A tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a 

nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor 

képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.  

 

 A szülői munkaközösség tagjai véleményezési jogkörrel rendelkeznek: 

 a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának, 

 az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének 

helyi rendjének és a tankönyvellátási szerződés megkötésének, 

 az intézményi működés szülőket is érintő rendelkezéseinek, 

 az iskolai programok, rendezvények szervezésének, 

 a szülőket érintő anyagi tehervállalásoknak, 

 a tanulók ellen folytatott fegyelmi eljárásnak illetve az azt megelőző egyeztető 

eljárásnak, 

 az irat- és adatkezelési szabályzat elfogadásának ügyében, 

 az SZMSZ, továbbá a házirend elfogadása előtt.   

 

 

17. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN A TANULÓVAL SZEMBEN 

LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 
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17.1. A tanulóval szemben folytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai  

  

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az 
igazgató jár el.  

A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület tagjainak indítványozására az 
igazgató a kötelezettségszegésről való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül 
dönt, ezt követően nem indítható fegyelmi eljárás.  

A fegyelmi eljárás megindításáról írásban kell értesíteni az érintetteket, illetve a 
DÖK képviselőjét, melyet az igazgató ír alá.  

 

 

17.2. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai  

  

Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  

Fegyelmi egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett és 

a kötelességszegő, vagy képviselőjük egyetért.  

Az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban lehet 

bejelentheti az egyeztető eljárás lefolytatását.  

A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 

továbbá, ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon 

belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.  

Harmadszori kötelességszegés esetén az egyeztető eljárás alkalmazása 

megtagadható.  

Az egyeztető eljárás lefolytatására az igazgató olyan pedagógust bíz meg, akinek 

személyét mind a kötelességszegő, mind a sérelmet szenvedett elfogadja.  

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy az igazgatóval való konzultáció 

után jelöli ki az eljárás helyszínéül szolgáló termét az iskolának, valamint az egyeztető 

eljárás időpontját, melyről az érintett feleket levélben értesíti.  

Az egyeztető eljárásról készített jegyzőkönyv vezetésére az egyeztető eljárás 

lefolytatásáért felelős személy kéri fel az intézmény valamely alkalmazottját. Az 

egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás megindítását követő tizenöt napon belül le kell 

folytatni.   

Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a 

sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem 

orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. 

Ha a felfüggesztés ideje alatt nem kérték a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi 

eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban 

a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat 

a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli 

megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.  
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17.3. Fegyelmi eljárási rendtartás  

  

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, az elkövetett cselekmény 

súlyát, közösségre gyakorolt hatását figyelembe kell venni.  

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület tagjaiból álló, az osztályában tanító 

tanárokból, kollégiumi tanuló esetén a csoportvezetőből álló bizottság egyszerű 

szótöbbséggel hozza.  

A diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni és a 

jegyzőkönyvben szerepeltetni.   

A fegyelmi büntetés lehet a) megrovás,  b) szigorú megrovás; c) meghatározott 

kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, mely szociális kedvezményekre 

és juttatásokra nem vonatkozhat; d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba 

vagy iskolába, mely utóbbi akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója megállapodott 

a másik (fogadó) iskola igazgatójával; e) eltiltás az adott iskolában a tanév 

folytatásától, mely nem alkalmazható akkor, ha a tanév végi osztályzatok már 

megállapításra kerültek, viszont a tanköteles tanuló esetén csak akkor alkalmazható, 

ha a fegyelmi vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos; f) kizárás az 

iskolából, mely a tanköteles tanuló esetén csak akkor alkalmazható, ha a fegyelmi 

vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos. 

 A fegyelmi eljárás megindítása során biztosítani kell, hogy a tanuló 

meghallgatására sor kerüljön, és álláspontját, védekezését elő tudja adni. 

Az iskolában folyó fegyelmi eljárásba kiskorú tanulónál a szülőt minden esetben 

be kell vonni.  

A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti. 

A fegyelmi eljárás során ki kell jelölni a fegyelmi eljárás (meghallgatás, tárgyalás) 

helyét, időpontját, gondoskodni kell a technikai feltételek biztosításáról, az érintett 

felek, illetve az eljárás más résztvevőinek értesítéséről.  

Ha az eljárás alá vont tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a 

tényállás tisztázása végett bizonyítás felvételére szükség van, fegyelmi tárgyalást 

feltétlenül meg kell tartani.  

A fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel 

elnököt választ.  

A fegyelmi tárgyalást lefolyató bizottság dönthet úgy, hogy a nyilvánosságot a 

tanuló, illetve képviselője kérésére korlátozza vagy kizárja.  

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson a fegyelmi tárgyalást lefolytató 

bizottság elnöke szóban hirdeti ki. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat 

rendelkező részét és rövid indokolását. 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha a) a tanuló nem követett el 

kötelességszegést; b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés 

kiszabását; c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb 

idő telt el; d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható; e) nem bizonyítható, hogy a 

kötelességszegést a tanuló követte el.  
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A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság elnöke a 

kihirdetést követő hét napon belül írásban megküldi az ügyben érintett feleknek, 

kiskorú fél esetén a szülőjének.  

Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell 

írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is 

- tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és az eljárást megindító 

kérelmezés jogáról lemondott.  

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat 

be fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon 

belül kell az igazgatóhoz írásos kérelemben beadni.  

A kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az intézmény igazgatója a 

kérelmet az ügy összes iratával együtt a fenntartóhoz (másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója) továbbítja.   

A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – fegyelmi büntetés 

hatálya alatt áll.  

A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb: meghatározott kedvezmények, 

juttatások csökkentése, illetve megvonása fegyelmi büntetés esetén hat hónapnál, 

áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, fegyelmi büntetések 

esetén tizenkettő hónapnál.  

A fegyelmi büntetés végrehajtása – különös méltánylást érdemlő körülményekre és a 

fegyelmi vétség alapjául szolgáló cselekmény súlyára való tekintettel – legfeljebb hat 

hónap időtartamra felfüggeszthető.   

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt olyan 

személy, aki a polgári jog szabályai szerinti közeli hozzátartozója valamelyik félnek, 

vagy a fegyelmi vétségben érintett. 

18. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK 

HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE 

 

Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat az elkészítő személy köteles 

papíralapú formában is előállítani. 

Az elektronikus nyomtatványt minden esetben papíralapon is hozzáférhetővé kell 

tenni, azaz ki kell nyomtatni. 

Az elektronikus levelezés során az oktatással összefüggő dokumentumokat is 

szükséges papíralapú formában előállítani és az intézményi iktatóban tárolni.  

 

A papíralapú nyomtatvány kinyomtatását követően: 

 el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, 

 az elektronikus és a nyomtatott kiállítás dátumát, 

 a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási 

szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni.  A papír alapú irattárazás 

tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények 

megtartásáért az igazgató felel, valamint a hitelesítésről az igazgatónak kell 

gondoskodnia.  
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19. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS TÁROLT 

DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE 

 

A Köznevelés Információs Rendszere (KIR) révén elektronikusan előállított, 

hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmaz az intézmény a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően.  

Az iskolában folyó adminisztratív munkához a tanárok a KRÉTA elektronikus naplót 

használják.  

Az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó internetes felületen rögzített – kétszintű 

érettségi - és azokból nyomtatott dokumentumokat szintén a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően kezeli iskolánk.  

A fentieken kívül az intézmény fenntartójától, illetve az oktatásért felelős 

minisztérium háttérintézményeitől az elektronikus levelezés során keletkező 

dokumentumokat is a megfelelő módon kell kezelni.  

Az elektronikus rendszerek használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az 

irattárban kell elhelyezni minden, az oktatással összefüggő adatszolgáltatást, igazolást, 

levelezést, vizsgatevékenységgel összefüggő adatfeltöltést, módosítást, eredményt, 

jegyzőkönyvet.  

A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú 

nyomtatványának hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik.   

A KIR rendszerébe feltöltött adatokat a KIR tárolja elektronikusan, a többi 

elektronikus adat az iskolatitkárság gépén kerül tárolásra, melyet legkésőbb évente, de 

szükség esetén alkalmanként CD-re (DVD-re) is lementünk.  

Ugyanerre a célra egy iskolai hálózatban létrehozott mappában is tároljuk a 

szükséges adatokat.  

A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozzuk, ahhoz 

kizárólag az igazgató által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. 

 

20. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉBŐL LEADOTT FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRÖK, MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK 

  

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri 

leírása van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét 

aláírásával igazolja.  

Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az 

osztályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának 

megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal 

módosítanunk a pedagógus munkaköri leírását. 

 

 

Egyházi jellegből fakadóan mindenkinél szerepel: 



Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata   
47. 

A pedagógustól, és minden munkavállalótól elvárható, hogy elfogadja a Katolikus Egyház 

alapigazságait, a keresztény-erkölcsiséget, és azt a nevelési eszményt, hogy önálló, 

másokat elfogadni és megérteni és segíteni képes személyiséget akarunk nevelni 

iskolánkban. Legyen igénye a szakmai és vallási továbbképzésre. Ismerje és vállalja az 

Iskola nevelési programjának a szellemiségét. A nevelés összmunka terén, a 

pedagógusnak, s minden munkavállalónak késznek kell lennie az intézményvezetéssel, a 

fenntartóval és a szülőkkel való együttműködésre. Ez nyitottságot és segítőkészséget 

kíván. Fontos, hogy a pedagógusok hivatásnak is tekintsék munkájukat, és 

életfelfogásukat az evangélium szelleme hassa át. 

Minden pedagógus alapvető feladata, hogy példamutató keresztény katolikus 

életvitelével, az evangélium szellemében legjobb tudása szerint végezze a munkahelyi 

vezetője által rábízott feladatokat az intézményben.  

Az intézmény nevelési- és oktatási programjában foglaltak megvalósítását elősegíti. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint végrehajtja a fenntartó 

utasításait. Betartja a munkavédelmi, tűz és balesetvédelmi szabályzatokat. Naprakészen 

figyelemmel kíséri a hatályos jogszabályokat, s munkájában azokat alkalmazza. 

Munkáltatója a többcélú közoktatási intézmény vezetője / intézményvezetője. 

Az intézményben szereplő munkaköri leírás mintákat az SZMSZ melléklete tartalmazza. 

 

21. MINDAZOK A KÉRDÉSEK, AMELYEK MEGHATÁROZÁSÁT JOGSZABÁLY ELŐÍRJA, 

TOVÁBBÁ A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ 

MINDEN OLYAN KÉRDÉS, AMELYET JOGSZABÁLY RENDELKEZÉSE ALAPJÁN 

KÉSZÍTETT SZABÁLYZATBAN NEM KELL, VAGY NEM LEHET SZABÁLYOZNI. 

ELJÁRÁSRENDEK 

 

21.1. A tanulói hiányzás igazolása  

 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. 

Szabályzatunkban a házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes 

elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban.  

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről 

való távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni.  

Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni. A mulasztást 

igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) 

előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt 

kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni.  

 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,  

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, 

rendkívüli időjárás stb.).  
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A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja. A 
tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő (nagykorú tanuló esetében a 
tanuló) írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az 
osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés 
során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi 
mulasztásainak mennyiségét és azok okait.  
 

21.2. Kimenő, eltávozás, hazautazás a kollégiumból 

 
A kollégisták az iskolai (tanórai, órán kívüli) elfoglaltságok után idejüket a kollégiumban 
töltik, és tanulásra, egyéni és szervezett kollégiumi programokra, illetve személyes 
dolgaik és környezetük tisztántartására, valamint pihenésre fordítják.  

Kimenő: A tanulók minden tanítási napon 15:45-ig szabadon rendelkeznek 
idejükkel.  
A kimenő el nem vonható, de magatartásbeli problémák, elfoglaltság miatt 
megrövidíthető. A tanulók napi kötelezettségét a kollégiumi házirend tartalmazza 

Eltávozás: hét közben kellő indok és napos nevelői engedély alapján a kimenő 
eltávozással meghosszabbítható. Az eltávozás a város területére és más településre is 
kiterjedhet. 
 
Hétközben hazautazás engedélyezhető: 

 rendkívüli esetben 20 óráig, szülői kérésre másnap reggel 7:30 óráig 

 tanítási szünet esetén az iskolákkal, menzával egyeztetve  

 váratlan megbetegedés, 

 előjegyzett otthoni orvosi vizsgálat, kontroll esetén Hétvégén a tanórák után a 

tanulók hazautazhatnak. 

Kollégiumi általános bennmaradás esetén a tanuló a csoportvezető nevelőnek kedd 20 
óráig leadott írásos, indokolt kérvény alapján engedélyt kaphat a hazautazásra. Előzetes 
egyeztetés után szorgalmi időben tanulóink hétvégi ellátásáról is gondoskodunk. Az 
érettségi előtt álló, a versenyre készülők szorgalmi időben otthon tanulhatnak.  
 

21.3. Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára  

Nyelvvizsgára, nemzetközi informatikai vizsgára és egyéb nemzetközi vizsgára történő 

intenzív felkészülés céljából a tanuló – a vizsganapokon kívül – két tanítási napot vehet 

igénybe. Közép-és felsőfokú nyelvvizsgára egyaránt két-két nap felkészülési időt 

biztosítunk. Feltétele: a tanulónak be kell mutatnia az írásbeli és szóbeli vizsga, egyéb 

nemzetközi vizsga időpontját tartalmazó hivatalos levelet az osztályfőnöknek. A tanuló 

hiányzásának okát be kell jegyezni a napló megfelelő rovatába, és a havi összesítésnél 

figyelembe kell venni a mulasztott órák számát. Abban a kérdésben, hogy az igénybe 

vehető kedvezmény szempontjából mely egyéb vizsga számítható be, az igazgatónak van 

döntési jogköre. Ha a nyelvvizsga, egyéb nemzetközi vizsga sikertelen, a további 

próbálkozások előtt a tanuló újabb két napot kaphat a felkészülésre. Az újabb írásbeli és 

szóbeli vizsgán való részvételét az előzetesen leírt módon engedélyezi és rögzíti az 

osztályfőnök. 
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21.4. Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények  

Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek előtt 

három tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak 

látja. Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja 

az osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a 

verseny időtartamáról. Az OKTV 2. és 3. fordulójába jutott diákok a versenyek előtt kettő, 

illetve három napot fordíthatnak a felkészülésre. A megyei és országos szervezésű 

versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a 

következő bekezdésben foglaltak tekintendők irányadónak. Iskolaiversenyen résztvevő 

tanuló egy órával, a városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), 

megyei versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban 

mehet el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az 

érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről. Az OKTV 

iskolai fordulóján részt vevő tanulóink a verseny napján felmentést kapnak a verseny 

időpontja alatt és előtte egy órával az iskolai foglalkozásokon való részvétel alól. 

Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár, kollégiumi nevelő 

javaslatának meghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az 

osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el. A felsőoktatási intézmények által 

szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb két intézményben vehet részt. Ettől csak igen 

indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata s az igazgatóhelyettes döntése 

alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is 

figyelembe kell venni az összesítésnél. A fent szabályozott esetekben az osztályfőnök – a 

hiányzást iskolaérdekből történő távollétnek minősíti a (digitális) naplóban, és a tanítási 

napokról, órákról való távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi 

összesítésénél.  

 

21.5. A tanulói késések kezelési rendje  

A (digitális) napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából 

rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az 

iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 

hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök 

végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az 

igazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség 

megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.  

 

21.6. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  

A szülők tájékoztatása, értesítése a tanuló igazolatlan hiányzásairól a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének előírásai szerint történik. 

 

 

Tanköteles tanuló esetében:  
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 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén vagy iktatott levélben a 

szülő értesítése 

 tízedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése 

 a tízedik igazolatlan óra után: értesíti a Kormányhivatal Szabálysértési Hatóságát, 

a Járási Gyámhivatalt, a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot 

 a harmincadik igazolatlan óra után: értesíti a Kormányhivatal Szabálysértési 

Hatóságát, a Járási Gyámhivatalt, a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot 

 ötven igazolatlan óra után a Kormányhivatal Oktatási Főosztályát valamint a Járási 

Gyámhivatalt  

 

Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében: 

 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén vagy iktatott levélben a 

szülő értesítése 

 tízedik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a 

másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

 a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a 

másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

 a harmincadik igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése.  

Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal 
postai úton is ki kell küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 
következményeire. 
 

21.7. A tanuló által elkészített dolgokért járó díjazás 

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 46.§ (9),(10), (11) bekezdése előírja, hogy a 

nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a 

tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden 

olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából 

eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak 

elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény 

biztosította. Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog 

értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A 

megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén 

szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás 

alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a 

dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, 

hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés 

tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az 

intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a 

díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a 

kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően 

nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További 

megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra. 
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22. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 Az SZMSZ szülői munkaközösség és a diákönkormányzat által véleményezte, a 

nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott.  

 Az SZMSZ nyilvános, megtekinthető az intézmény honlapján, könyvtárában és 

irodáiban. 

 Az SZMSZ minden évben felülvizsgálható, igény szerint módosítható. 

 

Hatálybalépés 

A fenntartói jóváhagyását követően 2020. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

Legitimáció 

A szülői munkaközösség (SZMK) az SZMSZ-t 2020. augusztus 27-én véleményezte és 

elfogadásra javasolja. 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27.  

SZMK elnök 

A diákönkormányzat az SZMSZ-t 2020. augusztus 27-én véleményezte és elfogadásra 

javasolja. 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27. 

 

DÖK elnöke 

A nevelőtestület az SZMSZ-t a 2020. augusztus 27-én tartott értekezletén megtárgyalta és 

elfogadta. 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27. 

 

 

A fenntartó a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium szervezeti és 

működési szabályzatát jóváhagyom. 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 31. 

 


